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8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

Κατά την έκτέλεσιν άναστηλωτικιΰν έν Μυκήναις εργασιών δαπάναις τής 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεων τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας άρξαμένων κατά τάς 
άρχάς Μαΐου 1950, έδόθη ή ευκαιρία εις ημάς να μελετήσωμεν ά'παξ έτι τον 
αρχαιολογικόν χώρον τών Μυκηνών.

Μεταξύ άλλων τό σημαντικώτερον αποτέλεσμα τών ερευνών ύπήρξεν 
ή παραιήρησις άφθονων οστράκων YE III εποχής επί τής επιφάνειας άγροϋ 
τοΰ Παντελή Δημοποΰλου, κατοίκου Μυκηνών κεΐται κατά την θέσιν «Πε
ζούλια», δηλαδή επί τής βόρειας κλιτύος τοΰ λόφου τής κάτω πόλεως τών 
αρχαίων Μυκηνών καί έξω τοΰ περιβόλου τών ελληνιστικών τειχών (είκ. 1) 
κάτω αριστερά παρά τον αστερίσκον).

Ή άνασκαφή άναληφθεΐσα αμέσως ύψ’ ημών ήρξατο κατά τά τέλη 
Μαΐου συνεχισθεΐσα μετά την διαπίστωσιν τής σημασίας καί τοΰ πλήθους 
τών ευρημάτων καθ’ δλον τό θέρος τοΰ 1950 δαπάναις τής έν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ό άποθανών Γραμματεύς τής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας αείμνηστος Γ. Π. ΟΙκονόμος έπέδειξε θερμόν ένδιαφέρον άπ’ 
αρχής μέχρι τέλους τής άνασκαφής. Πολλά έπίσης οφείλονται εις τον Διευ
θυντήν Άναστηλώσεων καί ’Αρχαιοτήτων τοΰ Υπουργείου Παιδείας, καθη
γητήν κ. ’Αναστάσιον Όρλάνδον, παρασχόντα τήν άμέριστον συμπαράστασιν 
τής αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ώς καί εις τούς καθηγητάς κκ. A. J. Β. Wacei 
Κ. Α. Ρωμαΐον καί Σπ. Μαρινάτον παρακολουθήσαντας έκ τοΰ σύνεγγυς 
τό έργον τής άνασκαφής καί παρασχόντας κατ’ έπανάληψιν πολυτίμους 
συμβουλάς. Κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής συνειργάσθησαν κατά δια
στήματα καί οί Έπιμεληταί ’Αρχαιοτήτων κκ. Σεραφείμ Χαριτωνίδης καί 
Δημήτριος Θεοχάρης, δστις έξετέλεσε καί τά δημοσιευόμενα ενταύθα σχέδια 
τών εικόνων 1, 2, 14 καί πίν. Α. Ή συγκόλλησις μεγάλου μέρους τών 
ευρεθέντων άγγείων έγένετο μετ’ έπιμελείας καί ίκανότητος υπό τοΰ συγκολ- 
λητοΰ κ. ’Αργυρίου Μαρίνη. Διά τήν στερέωσιν καί συγκόλλησιν τών τοιχο
γραφιών ειργάσθη έπίσης ό τεχνίτης τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου κ. Τριαντά- 
φυλλος Κοντογιώργης. Τέλος έμπειροι τής άνασκαφικής έρεύνης ως ό έπι- 
στάτης Κωνσταντίνος Ντάσης, καί οί έργάται Γεώργιος Μανός καί Άνδρέας 
Τέντζερης καί ό παλαιός φύλαξ τών μυκηναϊκών άρχαιοτήτων ’Αριστοτέλης 
Τσετσέκος υπήρξαν πολύτιμοι συντελεσταί τής έπιτυχίας τής άνασκαφής.

Ή προηγηθεΐσα έρευνα τών Μυκηνών άπό τών εκπληκτικών άνα- 
σκαφών τοΰ Schliemann καί τών έν συνεχεία γενομένων υπό Ελλήνων καί 
δή υπό τοΰ διδασκάλου τοΰ προϊστορικού πολιτισμοΰ άειμνήστου Χρήστου 
Τσούντα μέχρι ταίν άπό τοΰ 1920 καί εξής υποδειγματικών άνασκαφών τής
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201 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950

’Αγγλικής Σχολής υπό την διεΰθυνσιν τοϋ σοφοϋ καθηγητοϋ κ. A. J, Β. Wace, 
περιωρίσθη κυρίως εις την άνασκαφήν τής άκροπόλεως καί εις την άναζή- 
τησιν καί άνασκαφήν τάφων εκτός αυτής, παρά την υπό τοϋ Τσοΰντα ήδη

Είκ. 1. Σχεδίασμα τής άκροπόλεως καί του ελληνιστικού περιβόλου. 
Διά τού αστερίσκου δεικνύεται τό σημεΐον των άνασκαφών.

γενομένην διαπίστωσιν, δτι ή πόλις των Μυκηνών εξετείνετο κωμηδόν εις 
δλους τούς πέριξ λόφους Εκεί ήτο φυσικόν να διατηρηθώσι λείψανα τής 
μυκηναϊκής εποχής περισσότερα παρά εις τάς επί μακρότερον κατοικηθείσας 
καί άποψιλωθείσας απόκρημνους κλιτϋς τής άκροπόλεως. Παρά ταϋτα καί

ΑΕ 1888, 123 κέ. Πρβ. A. Wace Mycenae, 23.
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ή σημαντικωτέρα ερευνά επί μυκηναϊκού κτηρίου εκτός τής ακροπόλεως 
άφέθη ημιτελής «for other and more fortunate archaeologists» K

Ούτως έκινδΰνευε νά θεωρηθή περατωθεΐσα κατά τα κύρια μέρη της

ή άνασκαφική έρευνα τών Μυκηνών καί ή ελπίς σημαντικών περαιτέρω ευρη
μάτων ματαία. Άλλ’ ήδη τά αποτελέσματα τών ελληνικών, άλλα καί τών 
αγγλικών άνασκαφών τού παρελθόντος θέρους ανανεώνουν τάς ελπίδας.

Άπό τής πρώτης στιγμής κατεφάνη ή σημασία τού ευρήματος. Μετά 
την άφαίρεσιν τών τεταραγμένων υπό τού αρότρου πλινθοχωμάτων, λίθων 
καί οστράκων κατά την ΝΔ γωνίαν τού δωματίου Α (είπ. 2) άπεκαλύφθη

BSA XXV, 407.
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στρώμα αγγείων κατά τό πλεΐστον άδιατάρακτον. Έξ αρχής κατεβλήθη ή 
δέουσα προσοχή, ώστε να μή διαφυγή ουδέ τό παραμικρόν άφ’ ενός καί 
άφ’ ετέρου να έξασφαλισθή κατά τό δυνατόν τό στρώμα τών αγγείων από 
πάσαν άνάμειξιν ξένων προς αυτό ευρημάτων. ΙΙρός τοΰτο άφηρέθη πρώτον

Εΐκ. 3. Ή αποθήκη Α μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ άνωτάτου στρώματος τών χωμάτων.

εις μεγάλην έ'κτασιν τό τεταραγμένον υπό τοϋ ύνίου στρώμα βάθους 10-15 έκ. 
(εΐκ. 3). Τά συλλεγέντα μετά προσοχής ό'στρακα τοϋ στρώματος αυτοϋ τής 
επιφάνειας έτέθησαν εις κιβώτια χωριστά. Είτα έκαθαρίσθησαν εις έκτασιν 
3-4 τετραγωνικών μέτρων τά εν τω στρώματι τών αγγείων καί μεταξύ αυτών 
χώματα κατά τό δυνατόν άνευ μετακινήσεως τών οστράκων (εικ. 4). Ούτως 
άπεκαλΰφθη δτι τό στρώμα τών αγγείων συνεχίζεται καί τά αγγεία έφάνη- 
σαν μέ τάξιν τοποθετημένα. Βαθμηδόν διεφαίνειο ή γραμμή τοϋ νοτίου καί 
δυτικοΰ τοίχου τοϋ δωματίου Α καί έβεβαιώθη ή ΝΔ γωνία αυτοϋ. Έπί τή 
βάσει αυτής καθωρίσθησαν ζώναι ενός μέτρου πλάτους μετρουμένου έπί τοϋ 
δυτικοΰ τοίχου, μέ κατεΰθυνσιν δέ παραλλήλως τοϋ νοτίου τοίχου προς άνα- 
τολάς καί ήρξατο ή εξαγωγή τών αγγείων τιθεμένων τών οστράκων έκάστης 
ζώνης εις κιβώτια ήριθμημένα κατά σειράν. Τό βάθος τοϋ στρώματος τών 
αγγείων ήτο περί τά 20 εκ., μεγαλϋτερον δέ κατά τήν κατωφέρειαν παρά τον
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δυτικόν τοίχον. Έβεβαιώθη ή τάξις τών αγγείων και ή θέσις έκαστου σχή
ματος :

Κατά την ΝΔ γωνίαν εύρέθησαν τά θραύσματα τών μεγάλων τριώτων 
καί ψευδοστόμων αμφορέων (είκ. 5 καί 6). Άνατολικώτερον παρά τον

Είκ. 4. Δευτέρα φάσις της άνασκαφής τής αποθήκης Α.

νότιον τοίχον τοϋ δωματίου Α ήσαν τοποθετημένοι οϊ μεγάλοι αμφορείς τοΰ 
σχήματος τής είκ. 7 άρ. 487. Προ τής ΝΔ γωνίας τοΰ δωματίου εύρίσκοντο 
μόνον αραιά μεμονωμένα όστρακα εντός μελανών χωμάτων. Τρίωτοι και 
ψευδόστομοι αμφορείς μικρών σχημάτων (είκ. 7 άρ. 347, 8, 9 καί 12 άρ. 
181), έν οις καί τινες άκέραιοι, εύρέθησαν μεταξύ τών μεγάλων άγγείων τής 
νοτίου ζώνης, άλλά καί καθ’ δλον σχεδόν τό νότιον ήμισυ τοϋ δωματίου 
διεσπαρμένοι. Περισσότερον διδακτική ύπήρξεν ή θέσις τών κρατήρων τοϋ 
σχήματος τής είκ. 7 άρ. 451, οί οποίοι εύρέθησαν παρά τον δυτικόν τοίχον 
τοϋ δωματίου (είκ. 2 ύπό τό γράμμα Α). Ή φωτογραφία τής είκ. 4 (κατά τό 
κέντρον ολίγον κάτω άριστερά) διετήρησεν εν μέρει την σημαντικήν ενδειξιν, 
ότι οί κρατήρες ήσαν τοποθετημένοι άνάστροφοι 6 εις υπέρ τον άλλον. Οί 
άνώτεροι έθραΰσθησαν κατά τήν καταστροφήν ή καί μετέπειτα, τά δε θραύ
σματα των περιέβαλον καί έπροστάτευσαν τον κατώτερον κρατήρα, δστις διε- 
τηρήθη οϋτω σχεδόν άκέραιος καί εύρέθη in situ πατών με τό χείλος επί
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δαπέδου εκ κοκκινοχώματος ώστε καί έκ τούτου ουδόλως δικαιολογείται αμφι
βολία, δτι πρόκειται περί αποθήκης καινουργών αγγείων. Τό εκ πεπατημένου 
κοκκινοχώματος δάπεδον τοϋ δωματίου έβεβαιώθη και περαιτέρω κατά μήκος 
τοΰ δυτικού τοίχου μέχρι τής ΒΔ γωνίας. Κατά τό έν είκ. 2 σημεϊον Α ευρέ-

Είκ. 5. Τρίωτοι αμφορείς μεγάλου σχήματος (ΰψ. 0 27-0.43 μ.).

θησαν τά αγγεία τοϋ σχήματος τών έν είκ. 10 και μεταξύ αυτών άμφορί- 
σκοι ως ή τής είκ. 12 άρ. 701. Τέλος τό μέγα πλήθος τών άβαφών κυλικών 
(είκ. 7 άρ. 443 καί είκ. 13 άρ. 183) και άγγείων τών σχημάτων τής είκ. 11

ΕΙκ. 6. Ψευδόστομοι αμφορείς μεγάλου σχήματος (ΰψ. 0.28-0.40 μ.)

έκάλυπτον δλον τό προς την ΒΔ γωνίαν τέταρτον τοΰ δωματίου Α. Κατω
τέρω γίνεται λόγος έκτενέστερον περί τών άγγείων τής ’Αποθήκης Α.

Έλέχθη ήδη άνωτέρω δτι κατά την ΝΑ γωνίαν τοΰ δωματίου Α τά 
όστρακα ήσαν άραιά και τά χώματα μετεβάλλοντο εις τεφρά, ένφ δυτικώτε- 
ρον τό στρώμα τών άγγείων έκάλυπτον κοκκινοχώματα έκ τής διαλυσεως 
πλίνθων και λίθοι άτάκτως έρριμμένοι μεταξύ αυτών, εις τινα δε σημεία συμ-
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παγέστερα τμήματα πλινθοκατασκευής εκ τής άνωδομής τού κτηρίου, ως 
τό διά μελανού χρώματος χαρακτηριζόμενον τμήμα εν τή τομή τού πίν. Α, 
διά διακεκομμένης δέ γραμμής έν τφ σχεδίφ τής εικ. 2. Ή διάταξις αΰτη των 
χωμάτων πρέπει νά άποδοθή εις την κατωφέρειαν τού εδάφους, ένεκα τής

Είκ 7. Μέγας άμφορεύς άρ. 487 μετά απλής διακοσμήσεως (·8ψ. 0.34-0.39).

όποιας τό κτήριον κατέρρευσε προς δυσμάς. ’Αλλά και τά αραιά όστρακα κατά 
μήκος τού ανατολικού τοίχου ειχον τεφράν άπόχρωσιν εκ πυράς. ’Επίσης δεν 
παρετηρήθη τό εκ πεπατημένου κοκκινοχώματος δάπεδον καθ’ δλον τό μήκος

Είκ. 8. Ψευδόστομοι αμφορείς μικροΰ σχήματος (ΰψ. 0.14-0.24 μ.)

τού ανατολικού τοίχου. Εις τινα σημεία μάλιστα εύρέθησαν φωλεαί οστρά
κων άνηκόντων εις αγγεία τού στρώματος, άλλ’ εις βάθος μεγαλΰτερον κατά 
20 έκ. περίπου, ως νά υπήρχε κενός χώρος εκεί και έπεσαν. At παρατηρήσεις 
αΰται ά'γουν είς τό συμπέρασμα ότι κατά μήκος τού ανατολικού τοίχου εκά- 
λυπτε τον χώρον ξύλινον έπιπλον ή μάλλον κλιμαξ οδηγούσα εις άνω όρο
φον, ήτις εκάη κατά την καταστροφήν έκ πυρκαϊάς βεβαιωθείσης βραδΰτερον

14
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καθ’ δλην την έ'κτασιν τοϋ κτηρίου. Έξ άλλου δτι τόδωμάτιον Α έγίνετο προ
σιτόν διά καταπακτής και κλίμακος εξ ΰπερκειμένου ορόφου φαίνεται και εκ 
τής τελείας απουσίας οΰδοϋ ή ανοίγματος θΰρας κατά τούς τοίχους καί των 
τεσσάρων πλευρών, οί όποιοι πάντως έσώθησαν εις ύψος υπέρ τό εκ κοκκι
νοχώματος δάπεδον.

Εις τό σημεΐον τοϋτο, δηλαδή μετά τον καθαρισμόν τής αποθήκης τοϋ

Είκ· 9. Τρίωτοι αμφορείς μικρού σχήματος.

δωματίου Α διαστάσεων έσωτερικώς 5x3,5 μ., ήτο προωρισμένη άρχικώς 
νά τερματισθή ή άνασκαφή. ’Αλλά τό πλήθος τών εΰρεθέντων εντός ενός 
μόνου δωματίου αγγείων εν συνδυασμώ προς επιφανειακός ενδείξεις περί

Είκ. 10. Κΰλιξ ύψίπους, καδίσκος καί άρυτήρ έκ τής αποθήκης Α.

ύπάρξεως όμοιων αποθηκών κατά τά σημεία Γ, Δ, Ε καί Η (είκ. 2), επέ- 
βαλλον την συνέχισιν τής ερεΰνης, ή όποια κατέστη πράγματι δυνατή διά 
νέας χορηγίας τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. ’Αλλά καί πάλιν παρά τό 
πλήθος τών ευρημάτων διετήρησε μέχρι τοϋ τέλους τής περιόδου τύν χαρα
κτήρα δοκιμαστικής άνασκαφής χωρίς νά καταστή δυνατόν νά εξακριβωθούν 
ούτε τά πέρατα τοϋ άνασκαπτομένου κτηριακοϋ συγκροτήματος οϋτε σαφές
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σχέδιον συνδέον τά μέρη αύτοΰ. Την έν χρόνφ άνάπτυξιν τής άνασκαφής 
παρέχει χονδρικώς ή διαδοχή τών γραμμάτων τοϋ αλφαβήτου, δι’ ών ση-

Εϊκ. 11. Άβαφη διαφόρων σχημάτων αγγεία.

Είκ. 12. Ψευδόστομος άμφορίσκος μετά χαμηλής βάσεως (άριθ. 181), 
άβαφης άμφορίσκος, άρυτήρ καί τρίωτος άμφορίσκος (άριθ. 700).

Είκ. 13. Καδίσκος καί κύλικες.

μειοΰνται οί διάφοροι χώροι έν τώ σχεδίω τής εικόνος 2. Συστηματικώτερόν 
πως θά έκτεθώσιν εδώ τά αποτελέσματα.

Τό δωμάτων Α άνεσκάφη εις βάθος μέχρι τοΰ ψυσικοϋ μαλακού βράχου 
πλήν μικρού δγκου άφεθέντος κατά τό κέντρον ώς δείκτου. Έφάνη ούτως 
ή γνωστή μυκηναϊκή τοιχοδομία διά μικρών και μεγάλων λίθων αργών μετά
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πηλοϋ συμπληρούντος τά κενά και εγκαρσίων καί οριζοντίων δοκών, «ξυλο
δεσιάς», κατά τον δυτικόν κυρίως τοίχον (είκ. 14)1 καί επεκτεινομένης μόνον 
εν μέρει κατά τον βόρειον καί νότιον, οιτινες οΰτω συνδέονται μετά τοϋ 
δυτικού. Σημειωτέου δτι μετά την έκ πυράς ή άλλως άποσύνθεσιν των καθέ
των δοκίδων τής ξυλοδεσιάς δ'στρακα άνήκοντα εις αγγεία τού στρώματος 
τής αποθήκης εΐσέδυσαν εντός τού δυτικού τοίχου εις βάθος χαμηλότερου τού 
δαπέδου. Ή θεμελίωσις τού ανατολικού, τού βορείου καί τού δυτικού τοίχου

Είπ. 14. Σχεδίασμα τής τοιχοδομίας τοϋ δωματίου Α.

φθάνει κάτω μέχρι τού φυσικού βράχου, ένφ ό νότιος πατεΐ επί τού χώματος 
εις ύψος από τού φυσικού βράχου άνάλογον τής κλίσεως αυτού. Τον μεταξύ 
τού δαπέδου τής αποθήκης καί τού φυσικού βράχου χώρον κατεϊχεν ενιαίου 
στρώμα χωμάτων. ’Αραιά ό'στρακα συνελέγησαν εκ τού στρώματος αυτού 
(εν οίς καί τό εν είκ. 15 άρ. 535 μετά πλαστικής άποφυσεως) ούχί παλαιό- 
τερα τής ΥΕ εποχής πλήν ίσως 2-3 μικρών οστράκων δυναμένων νά άνα- 
χθώσιν εις την τελευταίαν εποχήν τών μινυείων κίτρινων αγγείων. Εύρέθη 
επίσης τό ήμισυ λίθινου μικρού πελέκεως διατρήτου.

Αλλά τό σημαντικώτερον λείψανον εποχής παλαιοτέρας τής αποθήκης 
τών αγγείων είναι τμήμα τοίχου πατούντος επί λαξεύματος τού φυσικού 
βράχου καί σφζομένου εις ύψος ολίγων εκατοστών. Μέ τό τοιχίον αυτό 
συναντάται σχηματίζον δξεΐαν γωνίαν λάξευμα τού βράχου αυλακωτόν με 
καθέτους παρειάς ύψους περί τά 10 εκ. σημειούμενον έν τώ σχεδίφ τής είκ. 2 
προς νότον τού τοιχίου μέ κατεύθυνσιν προς ΝΔ. Ή κλιμακωτή τέλος δια-

1 A. Wace ε.ά. είκ. 24“, 85β καί 105Ρ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:49 EEST - 54.161.213.156



Ί. Παπαδημητρίου-Φ. Πέτσα: Άνασκαφαί έν Μυκήναις 213

ταξις τού βράχου εις τρία επίπεδα φαίνεται φυσικά δτι είναι σκόπιμος. 
Περαιτέρω έρευνα εις τό βάθος αυτό προς δλας τάς κατευθύνσεις θά διαφώ
τιση ίσως τά πράγματα.

Προς νότον καί προς άνατολάς τοΰ δωματίου Α έγένετο μικρά μόνον 
σκάφη προς καθορισμόν τοΰ πάχους των τοίχων, τό όποιον κυμαίνεται μεταξύ 
1,20— 1,40 μ. Έβεβαιώθη έξ ά'λλου δτι 6 βόρειος καί νότιος τοίχος άνατο-

Είκ. 15. Δείγματα^ύστεροελλαδικών οστράκων έκ των κατωτέρων στρωμάτων·

λικώς τοΰ δωματίου Α συγκλίνουν σχηματίζοντες μετά τοΰ δυτικού τοίχου 
αυτού οξείας γωνίας. Κατά την βορείαν εκ των δυο τούτων γωνιών εύρέθη 
κλιμακωτή διάταξις λίθων.

Προσπάθεια γενομένη προς καθορισμόν τής γωνίας Γ (είκ. 2) έβε- 
βαίωσε μέν την διά παχέος στρώματος πηλού έπικεχρισμένην καί καλώς δια- 
τηρουμένην γωνίαν, άλλ’ άπεκάλυψε συγχρόνως κάτωθεν στρώματος τεφρο
χωμάτων καί πλακών τεταραγμένων, εις βάθος δέ μεγαλύτερον τού δαπέδου 
τής αποθήκης Α, έτέραν αποθήκην αγγείων καί ειδωλίων άτάκτως έρριμμένων 
μή άνασκαφεΐσαν εΐ μη μόνον κατ’ έλάχιστον μέρος δοκιμαστικώς. Τά πλεΐστα 
τών αγγείων είναι άπλοι μόνωτοι κύλικες άβαφοι (είκ. 13 άρ. 184).

Πολλά τών αγγείων τού σχήματος αυτού φέρουν σαφή ίχνη χρήσεως 
ώς λύχνοι. Σημαντική είναι ή ποικιλία ά'λλων σχημάτων καί ή άρίστη τεχνική 
καί διακόσμησις αγγείων τινών. Πάντως τά έξαχθέντα μέχρι τούδε αγγεία 
καί έκ τού σημείου τούτου ανήκουν εις τήν YE III εποχήν. Τά ειδώλια έξ 
άλλου ανθρωπόμορφα (έν οίς τά έν είκ. 16 ύπ’άρ. 187+170, 171, 166, 176, 
90, 185, 91 καί 111 καί ζωόμορφα (έν οίς καί τό έν είκ. 17 ύπ5 άρ. 89) 
πατά τό πλείστον ανήκουν έπίσης εις τούς συνήθεις τύπους τής YE III έπο-
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χής. Τό εν είκ. 17 υπ5 άρ. 190 είναι τοΰ τόπου έν Wace Chamber Tombs 
πίν. XXIV άρ. 3-4, ώς φαίνεται εκ των κατά τό κρανίον ιχνών, τό δέ είκο- 
νιζόμενον εκ των όπισθεν εν εικ. 17 ΰπ5 αρ. 201 είναι μοναδικόν παριστών

Είκ. 16. Πήλινα ειδώλια τής υστεροελλαδικής ΙΙΙ”έποχής·

Είκ. 17. Πήλινα ειδώλια τής υστεροελλαδικής III εποχής.

πιθανώς δαιμονικήν μορφήν. Σημειωτέον οτι και οστά πολλά εΰρέθησαν 
μεταξύ τών αγγείων καί τών ειδωλίων καί μικρά τμήματα τοιχογραφιών. Ή 
συνέχισις τής άνασκαφής κατά τό σημεΐον τοΰτο καί νοτιώτερον επιβάλλεται 
να γίντ) κατα την προσεχή άνασκαφικήν περίοδον δεδομένου μάλιστα δτι εις 
μικράν άπόστασιν περί τά 20 μ. προς νότον (δπου 6 αστερίσκος έν εικ. 1) 
ευρέθη τυχαίως έπί τής επιφάνειας τό σημαντικοότερον εκ τών ευρημάτων,
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ή πρώτη έκ Μυκηνών πηλίνη ενεπίγραφος πινακις (είχ. 18), ητις παρου
σιάζει στοιχεία, άπαντώμενα εις την Μινωϊκήν Β γραμμικήν γραφήν. ΟύχΙ 
δέ μακράν τής θέσεως ταΰτης προς Β εύρέθη και μικρόν τεμάχιον εκ χρυσού

Είκ. 18. Πηλίνη ενεπίγραφος πινακίς.

Μυκηναϊκού κυπέλλου, προερχόμενου όμως έξ επιφανειακών χωμάτων παλαιο- 
τέρας προφανώς άναοκαφής.

Προς δυσμάς τού δωματίου Α ή άνασκαφή δεν έπροχώρησε χαμηλό
τερου τού τεταραγμένου υπό τού αρότρου στρώματος, 
υπό τό όποιον άπεκαλύφθη λιθοσωρός σχηματισθεϊς έκ 
τής πτώσεως τού δυτικού τοίχου τού δωματίου Α.

Βορειότερου ή άνασκαφή κατά τήν έν τφ σχεδίω 
(είκ. 2) δηλουμένην έ'κτασιν τού δωματίου Β έφθασεν εις 
βάθος μέχρι τού φυσικού βράχου. Έδώ τά σημεία τής 
πυρκαϊας ήσαν εμφανέστερα. Οί ασβεστόλιθοι τών τοί
χων μετετράπησαν εις άσβεστον, μεγάλοι δέ δ'γκοι έγι
ναν συμπαγείς διά τής έπενεργείας τών ύδάτων έπί τής 
άσβεστου. 'Υπό τούς όγκους τούτους και τούς λιθοσω- 
ρούς έκαλύπτετο εις βάθος περίπου 1,40 μ. άπό τού σφ- 
ζομένου ύψους τού τοίχου στρώμα έκ τεφροχωμάτων 
πάχους 20-30 έκ. μέχρι σχεδόν τού φυσικού βράχου.
Εντός τού στρώματος αυτού εύρέθησαν όστρακα YE III έποχής, έξ ών 
έσχηματίσθησαν καί τινα άγγεΐα σχεδόν άκέραια (ύψίπους κύλιξ άδια- 
κόσμητος, κύπελλον μόνωτον διακεκοσμημένον κ.λ.π.) Επίσης εύρέθησαν 
μικρά τεμάχια τοιχογραφιών, έν οίς και τά έν είχ. 19. Μεγαλύτερα τεμάχια 
άσβεστοχρίσματος εύρεθέντα εις ύπερδέκα άλλεπάλληλα στρώματα κατά μήκος 
τού άνατολικοΰ τοίχου έν μέση) τού στρώματος τών τεφροχωμάτων ήσαν άτυ-

Κ ν δήυκί|ναι

Sfc’v υπάρ«1 -ΚΤι
ι 'τΆΙΙ 'τ'AS
ζ 'τ'Λ 11
3 'τ'AT

Είκ. 18 α. Σχεδία-
αμα συγκρισεως των 
άπαντωμένων έν
τη πινακίδι σημείων 
πρός τά Μινωϊκά 
(υπό Ν. Μπουφίδη).
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χώς αδιακόσμητα και έκαλύπτοντο μόνον διά λευκού επιχρίσματος. Τούτο εκά- 
λυπτε προφανώς τον ανατολικόν τοίχον τού δωματίου Β, οστις τώρα σώζει 
μόνον τό πρώτον έκ παχέος στρώματος πηλού επίχρισμά του. Ύπό τούτο δια-

κρίνεται σαφέστατα ή θέσις τών δο- 
κίδων τής ξυλοδεσιάς κατά τό σύ
στημα τού δωματίου Α (εϊκ. 14), 
αλλά συμμετρικώτερον διατεταγμέ
νης. Έπί πλέον ενταύθα αι θέσεις 
τών κατακορύφων δοκίδων απολή
γουν κάτω εις τετράγωνα ανοίγματα 
τών τοίχων, εκεί δέ προφανώς εστη- 
ρίζοντο όριζόντιαι δοκο'ι προς ύπο- 
στήριξιν ξυλίνου πατώματος. Ή ά
φθονος αύτη ξυλεία ως καί ή τής 
λοιπής πιθανής έπιπλώσεως τού δω
ματίου καεΐσα κατά την πυρπόλησιν 
τού κτηρίου προεκάλεσε τήν άσβε- 
στοποίησιν τών λίθων καί έσχημά
τισε τό παχύ στρώμα τεφροχωμάτων 
περί οΰ έγινε λόγος ανωτέρω. Ση- 
μειωτέον δτι μετά τήν καύσιν τών 
δριζοντίων δοκίδων τού τοίχου οΰ- 
τος έκλινε κατά τά ανώτερα μέρη 
του προς δυσμάς. Έν τφ σχεδίφ τής 
είκ. 2 διά διακεκομμένης γραμμής 
δεικνύεται ή αρχική θέσις τού τοί
χου, ως διετηρήθη κατά τά θεμέλια.

Ανατολικώς τού δωματίου Β έπεχειρήθη μικρά μόνον επιπόλαια σκαφή 
προς καθορισμόν τού πάχους τών τοίχων. ’Αλλά καί πάλιν εις μικρόν βάθος 
απο τής επιφάνειας καί εις τό αυτό σχεδόν οριζόντιον επίπεδον προς τό 
στρώμα τών αγγείων τής αποθήκης Α ευρέθησαν αγγεία διαφόρου μέν τεχνι
κής καί σχήματος τών τού δωματίου Α, όμοειδή δέ μεταξύ των, δηλαδή μεγά
λοι κοινής χρήσεως κρατήρες εξ ερυθρού πηλού μέ άλείαντον (unslipped) 
αδιακοσμητον επιφάνειαν καί όμοιας τεχνικής χύτρας τριποδικαί καί πρόχοι.

Επι τών θραυσμάτων ενός έκ τών ανωτέρω κρατήρων έβαινεν έπιπό- 
λαιον τοιχάριον σφζομένου μήκους 1,65 μ., πάχους 0,43 μ., προσανατολισμού 
δε διαφόρου προς τούς άλλους τοίχους, σημειούμενον έν τφ σχεδίφ τής είκ. 2 
νοτιοανατολικώς τού σημείου Ε. Τό τοιχάριον τούτο σφζον μίαν μόνον σειράν 
λίθων εχον δέ εις τά κενά μεταξύ τών λίθων καί θραύσματα κεράμων κλασ

Είκ. 19. Δείγματα τοιχογραφιών 
έκ|τοϋ_δωματίου Β.

Είκ. 20. Δείγματα τοιχογραφιών 
Ικ τών δωματίων Η καί Δ.
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σικής εποχής, είναι προφανώς πολύ μεταγενέστερον τών μυκηναϊκών χρόνων. 
Έν μέσω τοΰ πλήθους μυκηναϊκών αγγείων εύχαριστον έκπληξιν προεκά- 
λεσεν ή εΰρεσις κλασσικής ληκύθου άκεραίας (1ον τέταρτον 5ου αϊώνος) δια- 
κεκοσμημένης διά τυπικών ανθεμίων. Περί αυτήν συνελέγησαν δ'στρακα άνή- 
κοντα εις άρυβαλλοειδεΐς κορινθιακός ληκύθους τής αυτής εποχής, δύο μικραί 
πυραμίδες καί θραύσμα λύχνου. Ή λήκυθος ευρέθη εις άπόστασιν 0,43 μ. 
δυτικώς τοΰ τοιχαρίου, τα δέ λοιπά κλασσικά δ'στρακα τεταραγμένα υπό τού 
αρότρου εύρέθησαν περί αυτήν διεσπαρμένα όμοϋ μετά μυκηναϊκών. Παρά 
τήν καταβληθεΐσαν εξ αρχής προσοχήν ελάχιστα, άλλ’ αρκούντως διαφωτι- 
στικά λείψανα οστών συνελέγησαν εις τον πέριξ χώρον, έν οίς καί σπόνδυ
λοι έκ σπονδυλικής στήλης μικρού παιδιού, τό όποιον προφανώς έτάφη εκεί, 
άλλ’ ό τάφος διελύθη υπό τοΰ καλλιεργητοΰ. Τό παραπλεύρως τοιχάριον ίσως 
είναι από τά ολίγα λείψανα τοΰ τάφου. Ή άνεύρεσις τούτου επί τοΰ άνα- 
σκαπτομένου μυκηναϊκού κτηρίου μαρτυρεί όμοΰ μετ’ άλλων ενδείξεων, ότι 
ό χώρος δεν κατφκήθη κατά τούς κλασσικούς χρόνους.

Μετά τον οίίτω γενόμενον μερικόν καθαρισμόν τών περί τό δωμάτιον 
Α τοίχων παρετηρήθη ότι ό μεταξύ τοΰ δωματίου Β καί Ε τοίχος βαίνει μέν 
παραλλήλως προς τόν δυτικόν τοίχον τοΰ δωματίου Α, δεν συνεχίζεται όμως 
επί τής αυτής γραμμής, άλλ’ άνατολικώτερον. Τοιαΰται παρεκκλίσεις από τόν 
αυστηρόν τετραγωνισμόν τοΰ χώρου τοΰ κτηρίου παρετηρήθησαν πολλαί, 
διακρίνονται δέ καί έν τώ σχεδίω τής εΐκ. 2. Αί γωνίαι τοΰ δωματίου Α, ΐνα 
άναφέρωμεν έ'ν ακόμη παράδειγμα, δεν είναι όρθαί, άλλ’ άμβλεϊαι μέν ή ΒΔ 
καί ΝΑ, όξεΐαι δέ ή ΝΔ καί ΒΑ.

Αί δοκιμαστικαϊ σκαφαί προς καθορισμόν τών περάτων τοΰ κτηριακού 
συγκροτήματος — και τοΰ άνασκαπτέου χώρου επομένως — έξετάθησαν προς 
βορράν καί δυσμάς κατά τά σημεία Β καί Η, δπου έξ άλλου, ως έλέχθη, ήδη 
έπιφανειακαί ένδείξεις παρεΐχον τήν έλπίδα καί νέου άμητοΰ άγγείων. Καί 
εις τά σημεία ταΰτα τά ευρήματα ύπερέβησαν τάς προσδοκίας.

Καί κατά μέν τόν χώρον Η μετά τήν άφαίρεσιν τών έπιφανειακών 
χωμάτων ευρέθη στρώμα έκ μικρών τμημάτων τοιχογραφιών, τά όποια 
έξήχθησαν μετά προσοχής· παραδείγματα έν είκ. 20 α-β καί δ-ε1. Άπεκα- 
λύφθησαν έπίσης τμήματα τοίχων καί κατασκευή τις κλιμακωτή σημειούμενα 
έν τώ σχεδίφ τής είκ. 2. Διεπιστώθη τέλος καί έδώ έκτεταμένη άποθήκη 
άγγείων ως ή τοΰ δωματίου Α, αλλά μέ νέα σχήματα καί διάφορόν πως τεχνι
κήν, τής αυτής πάντως YE III έποχής (είκ. 21). Ό καθαρισμός τής άπο- 
θήκης ταύτης άφέθη διά τήν νέαν άνασκαφικήν περίοδον, διότι τό μικρόν 
παρά τήν πύλην τών λεόντων φυλάκειον, τό όποιον μετετράπη προχείρως 4

4 A. Wace ε·ά· είκ. 97“, 30. Έγχρωμος πίναξ έν ΠΑΕ 1886 πίν. 5.
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είς αποθήκην και έργαστήριον συγκολλήσεως, εΐχεν ήδη κατακλυσθή από 
αγγεία και κιβώτια πλήρη οστράκων, ώστε μέγα μέρος αυτών νά παραμένη 
έξω τοϋ φυλακείου ούχί ανευ κίνδυνων. Διά τούτο συνελέγη μικρόν μόνον 
μέρος των οστράκων ως δείγμα διά πρώτην μελέτην των αγγείων τής άπο-

Είκ. 21. Τό στρώμα τών αγγείων τοϋ δωματίου Η μετά την άφαίρεσιν 
τών επιφανειακών χωμάτων·

θήκης ταύτης, τά δέ λοιπά έκαλύφθησαν καί πάλιν διά χωμάτων μέ την 
ελπίδα οτι κατά την προσεχή άνασκαφικήν περίοδον θά καταστή δυνατή ή 
συνέχισις τής άνασκαφής καί είς τό σημεΐον τούτο.

Ό χώρος Δ άνεσκάφη συστηματικώτερον γενομένης καί τομής είς βάθος 
μέχρι τού φυσικού βράχου κατά την περί τό γράμμα Δ σημειουμένην ζώνην 
έν τώ σχεδίφ τής εϊκ. 2. Σαφώς διακρινόμενα στρώματα δεν παρετηρήθησαν. 
Άλλ’ εις τό σχεδόν ένιαίον στρώμα από τής επιφάνειας μέχρι τού φυσικού 
βράχου ή άνασκαφή έγένετο πάντως κατά στρώματα καί εΐτα προϊούσης τής 
εργασίας παρετηρήθησαν κατά την μελέτην τών ευρημάτων διαφοραί μεταξύ 
αυτών άναλόγως τού βάθους, είς δ εύρέθησαν.

Κατ’ άρχάς έκ τού επιφανειακού καί τού άνασκαφέντος είτα ύπ’ αυτό 
πρώτου στρώματος συνελέγησαν ό'στρακα εις μέγα πλήθος άνήκοντα κατά τό 
πλεΐστον εις αγγεία κοινής χρήσεως. Μεταξύ άλλων εύρέθησαν κυρίως ύψί-
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ποδες κύλικες μόνωτοι ?) δίωτοι αδιακόσμητοι, πινάκια δίωτα κα'ι κυάθια 
ήμισφαιρικά άβαφα, πρόχοι, μεγάλοι ψευδόστομοι αμφορείς έκ χονδρού πηλοϋ 
αδιακόσμητοι ή διά ζωνών μόνον διακεκοσμημένοι, χύτραι τριποδικαί, λύχνοι, 
τεμάχια άνήκοντα εις 4 - 5 έσχάρας πηλίνας μέ όπάς ως ή έν Schliemann 

Tiryns, London 1886, σ. 116 είκ. 26 και λοιπά. Άξιοσημείωτον δτι πάντα 
τα ανωτέρω είναι όμοειδή αγγεία, δηλαδή κοινής χρήσεως. Μεταξύ αυτών 
ΰπήρχον πολλά οστά και τεμάχια τοιχογραφιών (έξ ών κα'ι τά έν είκ. 22), 
τά σημαντικώτερα τής δλης άνασκαφής διεσπαρμένα καθ’ ύψος και έ'κτασιν. 
Έκ τεμαχίων συνανηκόντων έσχη- 
ματίσθη τό έν εικ. 20 υπό στοιχεία 
γ κα'ι ζ τμήμα καμπύλου περιχειλώ- 
ματος όμοιάζοντος καί κατά την δια
κόσμησαν προς τό τής εστίας τοϋ 
ανακτόρου τών Μυκηνών. Αί εύρε- 
θεισαι τοιχογραφίαν καθ’ δλην τήν 
άνασκαφήν δεν έκαθαρίσθησαν πλή
ρως ούδ’ έμελετήθησαν είσέτι, ώστε 
περί αυτών δεν είναι δυνατόν νά 
γίνη εκτενέστερος λόγος έπί τοϋ 
παρόντος. Εις τά ανώτερα αυτά στρώματα εύρέθη καί ψήφος δρμου έκ χαλ- 
κηδονίου λίθου (κορνεόλιον) φακόσχημος καί μικρόν ό'στρακον έκ κυκλικοΰ 
πώματος (;) αγγείου φέροντος παράστασιν, ής σώζεται ή κεφαλή άνδρός καί 
ή μία τών χειρών του άνατεταμένη είς σχήμα χαιρετισμού (εικ. 15 άρ. 243). 
Επίσης εύρέθησαν τμήματα ανθρωπόμορφων καί ζωομόρφων ειδωλίων τών 
συνήθων τύπων τής YE III έποχής. Εξαιρέσεις αποτελούν δ'στρακά τινα 
αρχαιότερα μέ διακόσμησιν ανακτορικού ρυθμού (είκ. 15 άρ. 613) κ.λ.π.

Τό κατώτερον στρώμα περιείχε καί όστρακα ως τά πλεΐατα τών άνω- 
τέρων στρωμάτων, αλλά καί παλαιότερα έκ κυλικών μέ έφυραίκήν διακό- 
σμησιν ή μέ σπείρας YE I καί II έποχής, διάστικτα (stippled), μελαμβαφή 
ή έρυθροβαφή ό'στρακα (monochrom ware), άλλα ανακτορικού ρυθμού κλπ. 
(είκ. 15 άρ. 617, 484, 480, 614α). Χαρακτηρίζεται δμως τό στρώμα τούτο 
κυρίως άπό αγγεία ολίγα μέν, αλλά τά ωραιότερα τής δλης άνασκαφής. Έδώ 
εύρέθη θρυμματισμένος είς μικρά τεμάχια διάσπαρτα ό κραιήρ ό είκονιζό- 
μενος μετά τήν συγκόλλησιν καί συμπλήρωσίν του διά γύψου έν εΐη. 23. 
Εις τό αυτό στρώμα εύρέθησαν επίσης διεσπαρμένα τά τεμάχια, έξ ών άπηρ- 
τίσθη κατά τό πλεΐστον ψευδόστομος άμφορεύς πλουσίως διακεκοσμημένος 
καί μεγάλα τμήματα άλλων άγγείων. Τμήματα ειδωλίων εύρέθησαν έπίσης 
καί έδώ, έν οις καί πηλίνη έ'δρα έξ ειδωλίου καθημένης μορφής (είκ. 17 άρ. 
242). Τέλος παρετηρήθησαν καί συνελέγησαν μικροί βώλοι έρυθροΰ χρώ-

Εικ. 22. Τεμάχια τοιχογραφιών 
έκ τοΰ δωματίου Δ.
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ματος, δι5 ού πιθανώς διεκοσμούντο τά αγγεία· είναι μία ένδειξις ίσως, δτι 
παρά τάς εΰρεθείσας άποθήκας αγγείων πιθανώς υπήρχε—καί πρέπει να 
ζητηθή—to άγγειοπλαστεϊον. Περιττόν νά τονισθή ή σημασία, ήν θά είχε 
μία τοιαύτη άνακάλυψις εις τό κέντρον τοϋ μυκηναϊκού πολιτισμού.

Τό κατώτατον τέλος στρώμα τής τομής μέχρι τού φυσικού βράχου περι-
εϊχεν αραιά όστρακα, ούχί κατώτερα 
τής ΥΕ εποχής καί τό εν είκ. 17 ύπ’ 
άρ. 198 ό'πισθεν τμήμα ζψομόρφου 
ειδωλίου.

Κατά τήν πρόοδον τής άνασκα- 
φής άπεκαλύπτοντο βαθμηδόν οί δύο 
τοίχοι οί περιβάλλοντες τον χώρον Δ. 
Καί ό μέν τοίχος νοτίως τού σημείου 
Δ (είκ. 2) πατεΐ επί τού φυσικού βρά
χου εχων εις μικρόν απ’ αυτού ύψος 
παραθεμελίωσιν σημειουμένην εν τώ 
σχεδίφ κατά τό πλάτος τής μέχρι τού 
φυσικού βράχου τομής. ’Ανήκει ασφα
λώς εις τό άνασκαπτόμενον κτηριακόν 
συγκρότημα, ως δυνάμεθα νά κρίνω- 
μεν έκ τής όμοιας τοιχοδομίας του, τού 
σχεδόν ίσου προς τούς άλλους τοίχους 
πάχους του καί τού αυτού περίπου 

προσανατολισμού του. Άλλ’ ό έ'τερος επιμήκης τοίχος παραμένει προβλημα
τικός. Έπιφανειακώς μόνον τον παρηκολουθήσαμεν κατά τό έν τφ σχεδίω 
σημειούμενον μήκος του περί τό τέλος τής άνασκαφικής περιόδου. Εις τό 
σημεΐον μάλιστα ένθα συναντά τό δωμάτων 2 δεν εγινεν εντελώς ό καθα
ρισμός τών χωμάτων, ώστε νά φανή αν συνδέεται όργανικώς μέ τούς τοίχους 
τού δωματίου Ζ. Δεν είναι αδύνατον εις τό σημεΐον αυτό τό σχέδιον νά άπο- 
δειχδή ελλιπές ή καί ανακριβές. Πάντως ό περί ου ό λόγος τοίχος περικλείων 
τον χώρον Δ συναντά τήν ΒΔ γωνίαν τού δωματίου Ζ, κατευθύνεται προς 
ΝΔ καί ακολουθών φυσικήν όφρύν τού εδάφους κάμπτεται δίς εις αμβλείας 
γωνίας, ένθα καί σχηματίζει έξοχάς. ’Έχει δ'ψιν μόνον από τήν δυτικήν πλευ
ράν προς τήν κατωφέρειαν. Κατά τήν πλευράν αυτήν τής ό'ψεως είναι έκτι- 
σμένος διά μεγάλων λίθων, έν οίς καί εις μέγας δόμος άμυγδαλίτου, ενώ 
έσωτερικώς είναι γεμισμένος διά μικροτέρων λίθων χωρίς νά σχηματίζεται 
έπιμελώς εύθύγραμμος παρειά. Έκ τούτων φαίνεται δτι είχε σκοπόν άναλημ- 
ματικόν. Άλλ’ εάν είναι σύγχρονος τού άνασκαπτομένου είναι αμφίβολον 
επί τού παρόντος.

Είκ. 23. Κρατήρ έκ τοΰ δωματίου Δ 
τής υστεροελλαδικής. ΙΙΙα2 εποχής.
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Άτελώς επίσης άνεσκάφη δ χώρος Ζ (είκ. 24). Κατ’ αυτόν διεπιστώθη 
παραθεμελίωσις ΐοϋ διαχωρίζοντος τούς χώρους Ζ κα'ι Δ τοίχου, όμοία 
προς την τής πλευράς Δ, άλλ’ εις δυο αναβαθμούς. Διεπιστώθη επίσης 
πλινθίνη άνωδομή, ξυλοδεσιά κα'ι θέσεις διά τήν στήριξιν οριζοντίων δοκών 
τοϋ πατοόματος κατά τον δυτικώς τοΰ σημείου Ζ τοίχον (εΐκ. 2) ως και τό

Εΐκ. 24. “Αποψις τοϋ χώρου Ζ μετά τήν μερικήν άνασκαφήν.

πάχος τοΰ τοίχου νοτίως τοϋ Ζ. Κατά τήν σχηματιζομένην υπό τών δύο 
αυτών τοίχων ΝΔ γωνίαν εΰρέθησαν κατωτέρω τοϋ ύψους τοϋ ξυλίνου 
πατώματος καί πατοΰντα επί τοΰ φυσικοΰ βράχου, λείψανα παλαιοτέρας 
τίνος κατασκευής ήτοι τμήμα τοίχου σχηματίζοντος γωνίαν καί μέρος έστρω- 
μένον διά πηλοΰ έκ τής θέσεως Πλέσιά. Ό πηλός οΰτος εχρησιμοποιεΐτο 
εις τήν αγγειοπλαστικήν, εις τούς θολωτούς τάφους πρός σχηματισμόν 
στρωμάτων υδατοστεγών κ.λ.π. 1. Σημειωτέον ενταύθα οτι καί εις τό δωμά
των Α κατά τό κατώτατον δυτικόν επίπεδον τοΰ φυσικού βράχου εύρέθη 
μικρόν τμήμα παρομοίας στρώσεως διά πηλού τοϋ Πλέσια.

Τό μικρόν δωμάτων άνατολικώς τοϋ Ζ επικοινωνεί μετ’αυτού δι’ανοί
γματος τοϋ λεπτού σχετικώς μεσοτοίχου (είκ. 2 καί 14). Έκαθαρίσθη μέχρι 
τοϋ φυσικού βράχου, δστις καί εδώ εύρέθη λαξευμένος εις δύο επίπεδα ως 
σημειοϋται εν τώ σχεδίω, χωρίς σημαντικός παρατηρήσεις ή ευρήματα. Γενι

1 A. Wace έ.ά. 135.
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κώς τά ευρήματα τοΰ χώρου Ζ ήσαν πενιχρά, όστρακα δηλαδή ποικίλα (έν 
οις και τά έν είκ. 15 ύπ’ άρ. 573, 384, 561, και 577) και ολίγα τεμάχια ειδω
λίων (έν οις τά έν είκ. 16 ύπ’ άρ. 248, 249 και 197 καί είκ. 17 ύπ’ άρ. 107). 
'Αξιόν σημειώσεως εύρημα είναι χαλκή περόνη ή ήλος και φυλλάριον χρυ- 
σοϋν εύρεθέν παρ’ αυτόν, το όποιον έκάλυπτεν ϊσως την κεφαλήν τοΰ ήλου. 
'Όσον αφορά τήν στρωματογραφίαν ισχύουν γενικώς καί διά τόν χώρον Ζ 
τά γραφέντα ανωτέρω περί τοΰ χώρου Δ.

Τέλος κατά τό σύμπλεγμα τοίχων ΝΑ τοΰ γράμματος Ζ έπίσης δεν έκα- 
θαρίσθησαν έντελώς τά χώματα. Ή άνασκαφή έτερματίσθη εις τό σημεΐον 
αυτό. Λεπτομερέστερον σχέδιον τοΰ άνασκαφέντος χώρου έξεπόνησεν ό επι
μελητής Δ. Θεοχάρης (πίν. Α).

ΑΓΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α·

Τά αγγεία τής αποθήκης τοΰ μόνου άνασκαφέντος πλήρως δωματίου A 
κατά μέγα μέρος συνεκολλήθησαν καί κατεγράφησαν έν τώ γενικώ κατα- 
λόγφ τών εύρημάτων τής ανασκαφής, ένθα είναι ήδη καταγεγραμμένα ύπέρ 
τά 700 αγγεία καί λοιπά εύρήματα τοΰ παρελθόντος θέρους. Μόνον τής 
αποθήκης Α τά αγγεία συνολικώς είναι περί τά 500 καί ανήκουν εις 20 
περίπου διάφορα σχήματα. Είναι διακεκοσμημένα ή αδιακόσμητα καί κατα- 
νέμονται κατ’ είδος ως εξής:

α' διακεκοςμημενα. Ταΰτα είναι κατεσκευασμένα έκ πηλοΰ καθαροΰ, 
λεπτοΰ καί στερεοΰ, ούχί δέ τοΰ αύτοΰ χρώματος ά'παντα (κατά τό πλεϊστον 
ύποκιτρίνου ή πρασινοφαίου έκ τής θέσεως Πλέσια). Ή τεχνική των είναι 
άρίστη καί ή ό'πτησις έν τφ συνόλφ έπιτυχής. Ή έπιφάνειά των είναι άρι
στα λελεασμένη (slipped) με άπόχρωσιν κατά τό πλεϊστον ύποκιτρίνην προς 
τό λευκόν. Ή διακόσμησίς των γενικώς είναι καστανού χρώματος λαμβάνον- 
τος κατά τήν ό'πτησιν αποχρώσεις προς τό μέλαν ή έρυθρόν. Εις τήν κατη
γορίαν αυτήν άνήκουν τά κατωτέρω σχήματα αγγείων:

1. Ψευδόστομοι Αμφορείς, α) Μεγάλου σχήματος ωοειδείς μετά ποδός 
καί στενής βάσεως 1 (είκ. 6). Διακοσμούνται διά ζωνών διατεταγμένων εις 
τέσσαρας ομάδας. Περί τόν πόδα τίθεται ύψηλή ζώνη καλύπτουσα καί τήν 
άνω έπιφάνειαν τής βάσεως καί ύπέρ αυτήν έτέρα ζώνη στενή. Ανωτέρω 
ε'τεραι τρεις ομάδες έκ τριών στενών ζωνών. Λαβαί καί στόμια περιγεγραμ- 
μένα, έπί δέ τοΰ ψευδούς στομίου τίθεται πλήρης κύκλος- ύψος 0,28-0,40 μ.

1 A. Furumark The Mycenaean Pottery. Analysis and Classification 610 
κέ. ένθα καί μορφολογική κατάταξις τών ψευδοστόμων αμφορέων.
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β) Μικρότερου ϋ\ρους αμφορίσκοι άπιόσχημοι μετά ποδός, εν αναλογία 
προς τούς ανωτέρω τοΰ σχήματος (α), υψηλότερου, άπολήγοντος εις βάσιν 
επίσης στενήν (είκ. 8). Διακοσμούνται διά ζωνών, μεταξύ τών οποίων τίθεν
ται 2-4 λεπταί γραμμαί. Τούτο επαναλαμβάνεται τετράκις εις τούς υψηλότε
ρους άμψορίσκους, άλλ’ έφ’δσον κατερχόμεθα εις μικρότερα ύψη παραλείπον- 
ται γραμμαί ή ζώναι έως οτου εις τούς χαμηλότερους άμψορίσκους αι ομά
δες ζωνών καί γραμμών γίνονται τρεις αντί τεσσάρων (είκ. 8 άρ. 362). Ό 
παραπλεύρως μάλιστα έν τή αυτή είκόνι ύπ’ άρ. 649 είκονιζόμενος άμφορί- 
σκος δεν έχει καί τάς γραμμάς τού περί τον πόδα ζεύγους ζωνών. Τούτο άπο- 
τελει έξαίρεσιν διά τούς ψευδοστόμους άμψορίσκους, ενώ είναι κανών διά 
τούς κατωτέρω περιγραψομένους τριώτους άμψορίσκους όμοιους άλλως κατά 
τήν βάσιν καί τον πόδα.

Την ποικιλίαν επιτείνει ή διακόσμησις καί τού ώμου διά γεωμετρικών 
σχημάτων ή έσχηματοποιημένων φυτών καί θαλασσίων ζψων. Γενικώς τα 
χρησιμοποιούμενα διακοσμητικά στοιχεία ομοιάζουν πολλάκις προς άλληλα, 
σχεδόν ουδέποτε δμως ομοιάζουν άπολύτως. Τεταρτοκύκλια1 π. χ. άπαντοΰν 
εις 44 ψευδοστόμους άμφορεΐς, άλλά κατανέμονται εις περισσοτέρας ή όλιγω- 
τέρας ομάδας καί εις άνισον άριθμόν καθ’ έκάστην ομάδα καί παρουσιάζουν 
διάταξιν καί σχήμα ούχί πάντοτε δμοια καθ’ δ σχεδιασθέντα δι’ έλευθέρας 
χειρός. Τοΰτ’ αυτό ισχύει δι’ δλα τά διακοσμητικά στοιχεία τά άπαντώντα 
εις τά κυρίως διακοσμούμενα μέρη τής επιφάνειας τών άγγείων παντός σχή
ματος περιγραφομένου κατωτέρω. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην εις τούς ψευδο
στόμους άμψορίσκους έχομεν τά εξής διακοσμητικά στοιχεία:

1. Τεταρτοκύκλια, περί ών έγένετο ήδη λόγος άνωτέρω.
2. Παράλληλοι γραμμαί εις 30 άμψορίσκους καί μετά στιγμών1 2 εις 

ετέρους 3.
3. Παράλληλοι γωνίαι3 εις 14 άμψορίσκους.
4. Παρατεταγμένα t-^/ειδή σχήματα4 5 είς 2 άμψορίσκους.
5. Είς ένα άμφορίσκον άπαντα τό γνωστόν σχήμα έν εΐδει τριγλύφου δ.

1 Furumark έ.ά. είκ. 47 mot. 19 άριθ. 29.
2 Furumark έ.ά. είκ. 69 mot. 64 άριθ. 19 και 20 καί άριθ. 17 (υπό χρονολο

γίαν III Α2).
3 Furumark έ.ά. είκ. 47 mot. 19 άριθ. 17, 14 καί 25. Είς ένα αμφορέα τά άκρα 

τών γωνιών συνδέονται διά δύο γραμμών αντί τής μιας τοΰ σχήματος ύπ’ άριθ. 14. Τά 
ύπ’ άριθ. 14, 17 καί 25 σχήματα ό Furumark χρονολογεί άντιστοίχως III Α2 
III Α21 καί III Α2-Β.

4 Furumark έ.ά. είκ. 65 mot 53 άριθ. 7 (δεξιά ύπό χρονολογίαν III Α21).
5 Furumark είκ. 69 mot 65 άριθ. 9 είκ. 72 mot 75 (δεξιά ύπό χρονολογίαν

III Λ2-Β).
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6. Έσχηματοποιημένα παπυροειδή άνθη 1 εις 4 άμφορίσκους.
7. "Απαξ τέλος άπαντα παραλλαγή τοϋ προηγουμένου σχήματος ύπ’

άριθ. 6 1 2. %
"Υψος τών άμφορίσκων 0,14 - 0,24 μ.
Έκ τών ανωτέρω ψευδοστόμων αμφορέων τών μεγάλων (α) και μικρών 

(β) σχημάτων ευρέθησαν υπέρ τούς 121.
γ) Μικροί άμφορίσκοι ψενδόστομοι πεπιεσμένου σφαιρικού σχήματος 

(Globular) άνευ ποδός μετά στενής και χαμηλής βάσεως (εικ. 7 άρ. 347 καί 
εικ. 12 άρ. 181). Διακοσμούνται διά τριών ζευγών ζωνών μετά 3- 4 γραμμών 
μεταξύ τών δύο άνωτέρω ζευγόύν, ενίοτε δε φέρουν καί έτέραν γραμμήν περί 
τό άνώτερον ζεύγος ζωνών. Λαβαί καί στόμια περιγράφονται καί υπέρ τό 
ψευδέ; στόμιον τίθεται πλήρης κύκλος. 'Ο ώμος διακοσμείται διά σχημάτων 
ως τά άνωτέρω ύπ’ άρ. 1, 2 καί 3 τών άμφορίσκων (β) πλήν 2 - 3 εξαιρέ
σεων, καθ’ α; δ χώρος οΰτος άφέθη άδιακόσμητος.

"Υψος περί τά 0,11 μ. Ή μεγίστη διάμετρος τής κοιλίας είναι μεγαλυ- 
τέρα τού ύψους αυτής.

Έκ τών άμφορίσκτον τούτων ευρέθησαν 7.
2. Τρίωτοι άμφορεΐς (Pithoid Jar)3, α) Μεγάλου σχήματος (εικ. 5) 

φοειδέΐς μετά ποδός καί βάσεως όμοιας προς τούς ψευδοστόμους (α), προς 
τούς οποίους ομοιάζουν καί κατά τήν διακόσμησιν τού κάτω ήμίσεος. 
Ό υψηλός λαιμός καλύπτεται εξαιρετικούς καθ’ ολοκληρίαν διά χρώματος.

Τό χείλος εσωτερικούς μέν κοσμείται διά μελανής ζώνης, κατά δέ τήν άνω 
επιφάνειαν διά κυκλικών γραμμών ή καθ’ ομάδας γωνιών ή γραμμών 
παραλλήλων. Περί τήν βάσιν τού λαιμού τίθενται 2-3 γραμμαί καί ειτα 
ζώνη όρίζουσα έκ τών άνω τήν κυρίως διακοσμουμένην επιφάνειαν τού ώμου 
μεταξύ τών λαβών, αΐτινες περιγράφονται όμοιομόρφως. Τά ούτω διαμορ- 
φούμενα μεταξύ τών λαβών τρία τμήματα τής επιφάνειας τού ώμου δια
κοσμούνται διά γεωμετρικών καί λοιπών σχημάτων, περί ών κατωτέρω.

"Υψος: 0,27-043 μ. περίπου.

1 Furumark έ.ά. είκ. 45 mot 45 Myc. Ill Flower (υπό χρονολογίαν III Α2) 
άριθ. 79, 84-85 μέ τήν διαφοράν δτι ή κορυφή τοϋ κεντρικού στήμονος αντί άπλοΰ 
τόξου φέρει τριγωνικόν σχήμα πλήρες, έχον τήν κορυφήν τοΰ τριγώνου πρός τά έξω.

2 Όμοια πρός τό εν Fdrumark σχήμα τής εικ. 45 mot. 18 (υπό χρονολογίαν 
III Β άριθ. 136. Διαφέρει κατά τούτο, δτι υπέρ τό εξωτερικόν τόξον υπάρχει καί 
έτερον, υπό δέ τάς γραμμάς υπάρχουν στιγμαί.

3 Πρβ. A. Wace Chamber Tombs πίν. XVII άριθ. 16 καί 24, οΰς ό Furumark 
χρονολογεί άπό III Α-ΙΙΙ Β. Ή ήμετέρα διαίρεσις εις μεγάλα σχήματα (α) καί μικρά 
(β) ούχί άκριβώς άνάλογος τής διαιρέσεως τοΰ Furumark υπεβλήθη έκ τών διαφορών 
ύψους καί διακοσμήσεως, αΐτινες παρατηρούνται είς τά ήμέτερα άγγεΐα.
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β) Μικρότερου υψους τρίωτοι άμφορίσκοι (είκ. 9 και είκ. 12 άρ. 700), 
άπιόσχημοι μετά ποδός και βάσεως όμοιων προς τούς ψευδοστόμους άμφο- 
ρίσκους (β). Κατά το κάτω ήμισυ φέρουν διακόσμησιν διά ζωνών και γραμ
μών. Ζώνη υψηλή καλύπτει τον πόδα και την άνω επιφάνειαν τής βάσεως, 
υπέρ ταΰιην δέ τίθεται έτέρα ζώνη στενή, άνευ γραμμών έν τώ μεταξύ (πρβ. 
παρατήρησιν ανωτέρω εις ψευδοστόμους άμφορίσκους τοΰ σχήματος β). Ύψη- 
λότερον τίθεται κατά κανόνα ζώνη μεταξύ δύο γραμμών, κατά δέ την κοιλίαν 
μεταξύ δύο ζωνών 2-4 γραμμαί. Λαιμός και λαβαί περιγράφονται ως και εις 
τούς προηγουμένους τριώτους τοΰ σχήματος (α). Έπί τοΰ χείλους δέν απαν
τούν εί μη μόνον γραμμαί περιθέουσαι την άνω επιφάνειαν αυτού.

Τό ίη|ιος τών τριώτων άμφορίσκων κυμαίνεται μεταξύ 0,18-0,23 μ. 
περίπου. Μόνον εις, ό ύπ’ άρ. ευρετηρίου 24, φθάνει τό ύ'ψος τών μεγάλων 
αμφορέων μετρών 0,275 μ., ενώ φέρει διακόσμησιν τού μικρού σχήματος (β).

Τα κοσμοϋντα τον ώμον τών τριώτων αμφορέων άμφοτέρων τών σχη
μάτων (α καί β) διακοσμητικά στοιχεία είναι τα εξής:

1. Τεταρτοκύκλια εις 16 τριώτους αμφορείς.
2. Παράλληλοι γραμμαί εις 12 τριώτους.
3. Παράλληλοι γωνίαι εις 11 τριά)τους καί είς έ'τερον ένα μετά παρα

πληρωματικών ομοκέντρων κύκλων.
4. Παρατεταγμένα »~/ειδή σχήματα (ίδέ άνωτ.) εις 5 τριώτους αμφορείς.
5. Τό ύπ’ άρ. 5 διακοσμητικόν στοιχεΐον τών ψευδοστόμων αμφορέων 

(είδος τριγλύφου άπαντα εις τούς τριώτους υπό διαφόρους παραλλαγάς ήτοι: 
α) Πεντάκις άπαντα δμοιον προς τό σχήμα έν Furumark έ.ά. είκ. 69 
mot 65 άρ. 10 (υπό χρονολογίαν III Β). β) Δΐς έτι μέ την διαφοράν ότι 
τά εκατέρωθεν τμήματα κύκλου δέν πληρούνται διά χρώματος.

γ) Δΐς έπίσης όμοιον προς τό σχήμα έν Furumark έ.ά. άρ. 9 = αύιόθι 
είκ. 72 mot. 75 δεξιά (υπό χρονολογίαν III Α 2 - Β). δ) Είς δύο ετέρους 
άμφορεΐς τό προηγούμενον σχήμα άπαντα μέ την διαφοράν, on τά εκατέ
ρωθεν τών γραμμών τρίγωνα δέν πληρούνται διά χρώματος, ε) Τέλος εις δύο 
άμφορεΐς τό αυτό στοιχεΐον παρουσιάζεται συνθετώτερον ως έν Furumark 
έ.ά. είκ. 69 mot. 65 άρ. 4 (υπό χρονολογίαν III A 1) καί άρ. 5 (υπό χρο
νολογίαν III Α 2)

Τό ύπ’ άρ. 6 διακοσμητικόν στοιχεΐον τών ψευδοστόμων άμφορίσκων, 
δηλαδή έσχηματοποιημένα παπυροειδή άνθη, δέν άπαντα είς τούς τριώτους 
άμφορεΐς. 1

1 Περί τής χρονολογήσεως τών αγγείων υπό τοΰ Furumark έπί τή βάσει τής 
τυπολογικής έξελίξεως τών σχημάτων καί τών διακοσμητικών στοιχείων πρβ. τάς 
σχετικός παρατηρήσεις είς τά έν τελεί τής παρούσης έκθέσεως γενικά συμπεράσματα·

15
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6. Τό ύπ’ άρ. 7 διακοσμητικόν στοιχεΐον τών ψευδοστόμων άμφορίσκων 
(ίδέ ανωτέρω) άπαντά: εις τούς τριώτους εις τρεις παραλλαγάς έπί ισαρίθμων 
αμφορέων.

Έπί πλέον εις τούς τριώτους άμφορεΐς παρουσιάζονται τα εξής διακο- 
σμητικά στοιχεία:

7. Σπειροειδής διακόσμησις εις τέσσαρας μέν άμφορεΐς δμοία προς το 
σχήμα έν Furumark έ.ά. εϊκ. 60 mot. 46 άρ. 48, άπαξ δ5 έτι ως τό σχήμα 
αυτόθι άρ. 43 μέ την διαφοράν έν τή τελευταία περιπτοόσει δτι μεταξύ τών 
σπειρών υπάρχει άνά μία μόνον γωνία εκατέρωθεν τής συνδεοΰσης τάς 
σπείρας γραμμής.

8. Εις ένα αμφορέα άπαντα διακόσμησις όμοια προς τα σχήματα έν 
Furumark εΐκ. 63 mot. 51 άρ. 4 ή αυτόθι εϊκ. 68 mot. 62 άρ. 28.

9. ’Αγκιστροειδείς καμπύλοι καθ’ ομάδας άπαντοΰν εις δύο άμφορεΐς 
μέ απλήν φοράν προς άριστερά και εις ένα έ'τερον εναλλάξ έκ τών κάτω προς 
τά άνω άριστερά και έκ τών άνω προς τά κάτω δεξιά λ

10. Δίς άπαντα τό σχήμα έν Furumark έ'.ά. εικ. 68 mot. 62 άρ. 30.
11. “Απαξ συγκεντρωτικά τόξα κατά τό σχήμα έν FURUMARK έ.ά. 

είκ. 58 mot. 44 άρ. 3.
12. "Απαξ έπίσης έπάλληλα καρδιόσχημα φύλλα ως τά έν Furumark 

έ.ά. είκ. 68 mot. 62 άρ. 15 μέ την διαφοράν οτι έν μέσφ αυτών φέρουν 
παραπληρωματικώς κύκλους.

13. Πορφύρας έσχηματοποιημένας φέρουν τρεις τρίωτοι άμφορεΐς 
όμοιας προς τό σχήμα έν Furumark έ.ά. εϊκ. 51 mot. 23 άρ. 3.

14. Τέλος άπαξ παρουσιάζεται σχήμα δμοιον προς τό έν Furumark 
έ.ά. εϊκ. 51 mot. 24 άρ. 1, άλλ’ άπλούστερον υπάρχουν δηλαδή μόνον αί 
όμόρροποι έκ τών κάτω προς άνω άριστερά τρεις γραμμαί και μόνον κάτωθεν 
(άριστερά) τούτων άντι διπλών ήμικυκλικών γραμμών πλήρες ημικύκλιον. 
Έκ τών άνωτέρω διακοσμητικιον στοιχείων τά ύπ5 άρ. 2, 3 και 5γ παρου
σιάζονται άπαξ έκαστον και έπί τής άνω έπιφανείας τοΰ χείλους τριώτων 
άμφορέων έκ τών μεγαλυτέρων.

Τρίωτοι άμφορεΐς άμφοτέρων τών σχημάτων (α καί β) εύρέθησαν υπέρ 
τούς 78.

3· °Αμφορείς (εΐκ. 7 άρ. 487) φοειδεΐς μέ λαιμόν μέτριου ύψους, 
λαβάς στρογγύλας καιερχομένας άπό τοΰ χείλους έπί τοΰ ώμου εις σχήμα 
τόξου κύκλου καί άπλοΰν πλάτυσμα κατά την βάσιν. Φέρουν διακόσμησιν 
απλήν διά ζωνών κατανεμομένων εις δύο έως τρεις ομάδας άνά 2-3. Λαβαί, 1

1 Furumark έ.ά. είκ. 47 mot 19 άριθ. 49 (υπό χρονολογίαν III Α2) καί 
άριθ. 51 (υπό χρονολογίαν III Β) καί άρτθ·. 55, 56 (ΰπό χρονολογίαν III Α21).
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λαιμός και χείλος περιγράφονται άμελώς. Τό ύψος τόάν αμφορέων τούτων 
κυμαίνεται μεταξύ 0,34-0,39 περίπου, εύρέθησαν δέ τουλάχιστον 12.

4. Άρυτηρες (είκ. 10 άρ. 138 καί είκ. 12 άρ. 140) έν σχήματι ανοικτού 
άβαθοΰς κυπέλλου μετά ραμφοειδούς στομίου. Φέρουν μίαν λαβήν ταινιοειδή 
άνερχομένην εις μέγα ύψος από τού χείλους καί ειτα κατερχομένην ολίγον 
υπό τούτο, βάσιν δέ πολύ χαμηλήν λ Φέρουν διακόσμησιν έκ μιας ή δυο 
ζωνών περί την βάσιν καί 4-5 γραμμών ανωτέρω. Λαβή, στόμιον καί χείλος 
περιγράφονται διά χρώματος. Εις μίαν περίπτωσιν (είκ. 10 άρ. 138) ή περι
γραφή τού χείλους έξωτερικώς διά ζώνης κυματοειδούς.

"Υψος περί τά 0,05 μ. μέχρι τού χείλους, περί τά 0,11 μ. μετά τής λαβής. 
’Άνοιγμα χείλους περί τά 0,15 μ. Εύρέθησαν τουλάχιστον 16.

5. Κύλικες νψίποδες (είκ. 10 άρ. 88 καί είκ. 13 άρ. 83), δίωτοι 
(stemmed cup). To σχήμα τού σώματος ά'νω είναι σχεδόν σφαιρικόν, τό 
χείλος ελαφρώς έξέχον, αί δέ λαβαί άπό τού ύψους τού χείλους ελάχιστα ύπερ- 
βαίνουσαι αυτό κάμπονται έν σχήματι κυκλικού τόξου κατερχόμεναι μέχρι 
τού σημείου, οπού τό κάτω σώμα τού άγγείου προσλαμβάνει μάλλον κωνικόν 
σχήμα. Κατά τήν άνω έπιφάνειαν τής βάσεως καί περί τον πόδα φέρουν 
διακόσμησιν δι’ επτά έπαλλήλων ζωνών. Ανωτέρω υπό τάς λαβάς 4 - 5 
γραμμαί. Λαβαί καί χείλος περιγράφονται. Κατά τήν μεταξύ τών λαβών 
κυρίως διακεκοσμημένην ζώνην άπαντοΰν τά εξής διακοσμητικά στοιχεία:

1. Εις μίαν κύλικα άγγιστροειδεΐς καμπύλαι (ϊδέ άνωτέρω εις διακό- 
σμησιν τριώτων σ. 226 ύπ’ άρ. 9).

2. Εις τέσσαρας κύλικας έσχηματοποιημέναι πορφΰραι (έ'.ά.σ.226 ύπ’άρ.13)
3. Είς μίαν κύλικα έσχηματοποιημένα παπυροειδή φύλλα ως τό σχήμα 

έν Furumark έ'.ά. είκ. 47 mot. 18 άρ. 70 μέ τήν διαφοράν δτι ή κορυφή 
τού στήμονος σχεδιάζεται ως ή τού αυτόθι σχήματος ύπ’ άρ. 69, προστίθενται 
δέ καί παραπληρωματικά σχήματα ως τά έν FURUMARK έ'.ά. είκ. 53 mot. 
29 άρ. 18.

"Υψος: 0,175-0,195 μ. Διάμετρος χείλους (άνευ τών λαβών): 0,162- 
0,173 μ. Εύρέθησαν 6.

6. Καδίακοι (είκ. 10 άρ. 208 καί 13 άρ. 182) μέ σώμα κυρτοκοίλου τομής, 
δύο λαβάς οριζόντιας ύπό τό χείλος καί ραμφοειδές στόμιον μετά γεφύρας κατά 
τήν έτέραν τών πλευρών (spouted bowls). Φέρουν διακόσμησιν διά 2-3 μι
κρών καί περί αυτούς 4- 5 εύρυτέρων ομοκέντρων κύκλων κατά τήν κάτω έπι- 
φάνειαν τής βάσεως, περί τήν βάσιν δυο ζώνας, έξ ών ή κάτω ολίγον ύψηλο- 1

1 Ό Furumark έ'.ά. σ. 626 σχήμα 78 ονομάζει τά άγγεΐα τοΰ είδους αύτοϋ 
spouted cups. Τά ίδικά μας άνήκουν είς τήν ύπ’ άριθ. 253 ΰποδιαίρεσιν C (raised han
dle) καί ομοιάζουν πρός τά ύπό χρονολογίαν III Α2 καί III Β.
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τέρα. ’Ανωτέρω υπό τάς λαβάς 2-3 γραμμαί μεταξύ δυο ζωνών. Λαβα'ι και 
στόμιον περιγράφονται άμελώς, τό δε χείλος περιβάλλεται έσωθεν και έξω
θεν διά ζώνης. Κατά την ά'νω επιφάνειαν τοΰ χείλους παράλληλοι γωνίαι εις 
4 καδίσκους, εις ετέρους δέ 2 παράλληλοι γραμμαί καθ’ ομάδας 5 ή 6 εκά- 
στης όμάδος εχοΰσης άνισον αριθμόν γραμμών ή γωνιών (πρβ. ανωτέρω 
διακοσμητικά στοιχεία ψευδοστόμων αμφορέων ύπ’ άρ. 2 καί 3). Εις δύο 
περιπτώσεις άπαντα επί τοΰ χείλους τό σχήμα εν Furumark έ.ά. είκ. 69, 
mot. 65 wavy border άρ. 9 μέ την διαφοράν δτι τά εκατέρωθεν τρίγωνα 
δεν είναι πλήρη (πρβ. άνωτέρω διακοσμητικόν στοιχεΐον τριώτων άμφορέων 
ΰπ. άρ. 5 δ).

Είναι άξιοσημείωτον δτι αί διαστάσεις τών άγγείων τούτων είναι σχε
δόν αί αύταί καί τοϋτο ίσως σημαίνει δτι δ προορισμό: των επέβαλλε νά 
έχουν ώρισμένην χωρητικότητα’ ύψος 0,14 μ., διάμετρος βάσεως 0,135 μ., 
διάμετρος χείλους 0,24 μ. Εύρέθησαν τουλάχιστον 9.

Β' ΑΔΙΑΚΟΣΜΗΤΑ

Τά άδιακόσμητα άγγεΐα τής άποθήκης Α δεν είναι πάντοτε τής αυτής 
άρίστης τεχνικής ως τά φέροντα γραπτήν διακόσμησιν. Ό πηλός, οΰχι τοΰ 
αύτοΰ χρώματος εις δλα τά άγγεΐα, είναι πάντως λεπτός καί καθαρός, άλλά 
συχνά εύθραυστος καί εύθρυπτος, ένεκα ϊσως άνεπιτυχοϋς κατασκευής ή όπτή- 
σεως. Ή επιφάνεια συνήθως άτελέστερον λελεασμένη (slipped), άλλ’ ενίοτε 
άριστα ως π. χ. εις τον κρατηρίσκον τής είκ. 7 άρ. 451. Τό χρώμά της δεν 
είναι πάντοτε τό αυτό, κατά τό πλεΐστον δμως κλίνει προς τό λευκοκίτρινον. 
Τά άγραφα άγγεΐα κατανέμονται εις τά κατωτέρω σχήματα:

1. Κύλικες ή κρατηρίοκοι ύψίποδες (είκ. 7 άρ. 443 καί είκ. 13 άρ. 
183). Τά άγγεΐα ταΰτα εύρέθησαν, ως έλέχθη άνωτέρω, εις μέγα πλήθος, 
Συνεκολλήθησαν ήδη 45. 'Υπελογίσαμεν δτι τά μη συγκολληθέντα είσέτι είναι 
περί τά 100. Τό ύψος τών συγκολληθέντων τουλάχιστον άρχεται άπό 0,15 μ., 
άλλ’ άνέρχεται μέχρι 0,28 μ. Καί τά μέν μικρότερα, αν καί μεγαλυτέρας 
χωρητικότητος τών δμοιοσχήμων διακεκοσμημένων κυλίκων (πρβ. τούς σχε
δόν ισοϋψείς εν εικ. 13 υπ. άρ. 183 καί 83), είναι δυνατόν νά λέγωνται κύλι
κες. Αλλα τά μεγαλύτερα πρέπει νά είναι κρατηρίσκοι ύψίποδες δεδομένου 
οτι ο εν είκ. 7 υπ άρ. 443 παραδείγματος χάριν, αν καί δεν είναι δ μεγαλύ
τερος δλων, υπερβαίνει κατά τό ύψος τον έν τή αυτή εικόνι άριστερά κρατη
ρίσκον ύπ’άρ. 451 ι. 1

1 Πρβ. Furumark ε.ά. σ. 586 σχήμα 3 (deep krater with two vertical 
handles) άριθ. 9.
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2. ' Αρυτηρες (είκ. 11 άρ. 230), δμοιοι γενικώς κατά τό σχήμα και τάς 
διαστάσεις μέ τους φέροντας διακόσμησιν (ίδέ ανωτέρω) μέ τήν διαφοράν 
δτι δεν έχουν τό ραμφοειδές στόμιον. Καί διά τούς άρυτήρας, περισσότερον 
δέ διά τούς κατωτέρω αδιακόσμητους άμφορίσκους ισχύει ίσως ή ανωτέρω 
περί τών καδίσκων γενομένη παρατήρησις, δτι δηλαδή ό προορισμός των 
επέβαλλε νά έχουν ώρισμένην χωρητικότητα.

Εύρέθησαν περισσότεροι τών 20.
3. Άμφορίοκοι (εϊκ. 7 άρ. 653 καί είκ. 12 άρ. 701) μέ σώμα άπιό- 

σχημον, στενόν λαιμόν καί δύο λαβάς άπό τοΰ ύψους τοΰ χείλους κατερχο- 
μένας εις τον ώμον τοΰ άγγείου. Αί διαστάσεις των είναι σχεδόν αί αύταί 
(ίδέ σχετικήν παρατήρησιν άνωτέρω περί τών άρυτήρων).

“Υψος 0,135 μ. Εύρέθησαν τουλάχιστον 18.
4. Κρατηρίακοι (είκ. 7 άρ. 451) μέ σώμα άπιόσχημον βάσιν στενήν 

καί χαμηλήν, χείλος ελαφρώς έξέχον καί δύο λαβάς οριζοντίους κατά τήν άμέ- 
σως ύπό τό χείλος μεγίστην διάμετρον τοΰ άγγείου.

“Υψος 0,175-0,32 μ. Εύρέθησαν τουλάχιστον 18.
5. Πρόχοι (είκ. 11 άρ. 461) μέ σώμα άπιόσχημον, βάσιν ύποτυπώδη, 

λαιμόν ελαφρώς άνοιγόμενον καί χείλος ολίγον έξέχον. Άπό τοΰ χείλους 
κατέρχεται μία λαβή ταινιοειδής εις τον ώμον. Μερικαί, ως ή είκονιζομένη έν 
εϊκ. 11, φέρουν έπί τής λαβής πλαστικόν κομβίον (nipple).

"Υψος 0,21-0,25 μ. Εύρέθησαν 7.
6· Πινάκια βαϋ'έα (shallow bowls, είκ. 11 άρ. 476) μέ σώμα 

πεπιεσμένον ήμισφαιρικοΰ σχήματος, σχεδόν άπλοΰν πλάτυσμα κατά τήν 
βάσιν, ευρύ στόμιον μέ χείλος έξέχον καί λαβήν ταινιοειδή αίρομένην άπό 
τοΰ χείλους καί κατερχομένην εις σχήμα ώτός ολίγον ύπ’ αυτό.

"Υψος μέγιστον (μετά τής λαβής) 0,13-0,148 μ. Εύρέθησαν τουλά
χιστον 4.

Εντός τοΰ αύτοΰ δωματίου Α καί εις τό αυτό στρώμα άνάμεικτα μετά 
τών άχγείων τής άποθήκης εύρέθησαν καί τά κατωτέρω μοναδικά άγγεϊα, 
ειδώλια καί λοιπά άντικείμενα :

1. Ή έν εϊκ. 11 ύπ’ άρ. εύρετ. 344 είκονιζομένη λεκανίς πεπιεσμένου 
ήμισφαιρικοΰ σχήματος, μετά χαμηλής βάσεως, χείλους έλαφρώς έξέχοντος 
καί δύο οριζοντίων ταινιοειδών λαβών άμέσως ύπό τό χείλος 1.

2. Τό έν τή αυτή είκόνι 11 παραπλεύρως ύπ* άρ. εύρετ. 345 είκονιζό* 1 * III

1 "Ομοιοι κατά τό σχήμα, αλλά διά γραπτών ζωνών διακεκοσμημέναι παρά
Blegen Korakou είκ. 87-89, άς ό Furumark έ.ά. σ. 636 κατατάσσει εις τό σχήμα 85 
(shallow bowls with flat horizontal handles) άριθ. 294 καί χρονολογεί (είκ· 14)
III Cj.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:49 EEST - 54.161.213.156



230 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950

μενον μικρόν άγγεΐον (άρυτήρ;). Τό από τού χείλους του αΐρόμενον κυλιν
δρικόν στέλεχος (λαβή;), κενόν εσωτερικώς, είναι άποκεκρουμένον άνω και 
τοΰτο καθιστά δυσχερεστέραν την κατανόησιν τοΰ σχήματος και τοΰ προο
ρισμού τού αγγείου.

3. Ό ύπ’ άρ. ευρετηρίου 450 κρατήρ μέ κωδωνόσχημον σώμα άπολή- 
γον κάτω εις μικράν βάσιν, ευρύ στόμιον μέ χείλος έξέχον λοξώς κα'ι δυο ορι
ζοντίους λαβάς ολίγον υπέρ την μεγίστην διάμετρον τοΰ αγγείου. Φέρει δια- 
κόσμησιν, μελανού χρώματος έξιτήλου κατά τό πλεϊστον, διά ζωνών, εξ ών 
μία κατά τό ύψος και μεταξύ τών λαβών κυματοειδής1.

4. Τό ύπ’ άρ. εΰρετ. 459 τμήμα πυραΰνου (brazier) σώζον μέρος τής 
λαβής καί τοΰ κατ’ αυτήν ό'πισθεν σώματος. Φαίνεται χειροποίητον εκ χον
δρού πηλού ερυθρωπού μέ επιφάνειαν άλείαντον και μελανήν εκ τής χρήσεως. 
Κατά τό σχήμα ομοιάζει προς τάς παρά Blegen Zygouries εΐκ. 156 1 2.

5. Τό ύπ’ άρ. εύρετ. 405 πήλινον άντικείμενον (είκ. 25) δμοιον γενικώς 
προς τά παρά Blegen Zygouries σ. 190 είκ. 179 άρ. 4 καί 5, άλλ’έκ πηλού 
λεπτού, καλώς ώπτημένου και μέ επιφάνειαν καλώς λειανθεϊσαν (slipped). 
Διαφέρει και κατά τό σχήμα, διότι τό κοίλον τμήμά του αρχίζει εις άπό- 
στασιν 1 έκ. από τά εκατέρωθεν άκρα.

"Υψος 0,04, διάμετρος κατά τά άκρα 0,04 μ.
6. Τό ύπ’ άρ. εύρετ. 406 πήλινον πρόχειρον κατασκεύασμα μέ πλάτυσμα 

ως βάσιν και χαμηλόν περιχείλωμα. Έκ χονδρού πηλού μέ επιφάνειαν ανώ
μαλον (unslipped), άποκεκρουμένον έν μέρει. Πιθανώς άπετέλει πυθμένα 
αγγείου, έξ ού άπεκολλήθη.

"Υψος 0,016 μ. Διάμ. βάσεως 0,05 μ., χείλους 0,065 μ.
7. Τά ύπ’ άρ. εύρετ. 99 (εΐκ. 16 άρ. 99), 102 και 665 τεμάχια ειδωλίων 

άνθρωπομόρφων και τό ύπ’ άρ. εύρετ. 200 τεμάχιον ζωομόρφου ειδωλίου. 
Έκ τοΰ αυτού δωματίου, άλλ’ έκ τών τεταραγμένων υπό τοΰ άροτρου χωμά
των τής επιφάνειας προέρχονται, καί τά τεμάχια ειδωλίων ύπ’ άρ. εύρετ. 113, 
114 και 124. “Απαντα είναι συνήθων κατά τούς ΥΡ1 III χρόνους τόπων και 
φέρουν τήν συνήθη διακόσμησιν.

Πάντα τά άνωτέρω ύπ’ άρ. 1-7 αγγεία καί λοιπά Αντικείμενα —πολλω 
μάλλον τά τρία τελευταία ειδώλια τής επιφάνειας—πρέπει μετ’ έπιφυλάξεως 
νά κατατάξωμεν εις τό περιεχόμενον τής αποθήκης. Άνασκαφικά δεδομένα 
καί μορφολογική κατά τό δυνατόν χρονολόγησις δεν επιβάλλουν διάκρισιν. 
Άλλ’ ώς εύρέθησαν μοναδικά εντός αποθήκης όμοιων άγγείιον είναι δυνατόν 
νά παρεισέφρυσαν κατά τήν καταστροφήν τού κτηρίου ή κατά τήν άροσιν

1 Πρβ. A. Wace Mycenae είκ. 76 c.
2 Πρβ. A. Wace Chamber Tombs σ. 151, Furumakk ε.ά. σ. 639 σχήμα 92
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τοΰ άγροΰ ή άλλοτε άλλως και νά μην ανήκουν εις τό περιεχόμενον τής απο
θήκης, το οποίον πρέπει νά κατοχυρωθή μετά πάσης προσοχής, διότι προώ- 
ρισται νά άποτελέση βάσιν, έφ’ ής θά στηριχθή εις τό μέλλον κατά μέγα 
μέρος ή μελέτη τής μυκηναϊκής αγγειογραφίας καί αγγειοπλαστικής·

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έκ τής καθολικής έξετάσεως των ευρημάτων εξάγεται τό ασφαλές συμ
πέρασμα δτι ή εύρεϊα καί πλούσια αυτή αποθήκη αγγείων κατεστράφη κατά 
την υστεροελλαδικήν III εποχήν καί δη κατά τήν δευτέραν αυτής περίοδον β 
ήτις συμπίπτει κατά τά μέχρι σήμερον δεδομένα εις τον 13ον π.Χ. αιώνα. 
Κατά τήν εποχήν ταΰτην φαίνεται δτι ή κάτω πόλις κατωκεΐτο πυκνότατα 
καί δτι πλησίον τής άκροπόλεως ύπήρχον αί πλουσιώτεραι συνοικίαι μετά 
των οικιών τών πλουσίων πολιτών καί τών καταστημάτων καί αποθηκών, 
τών περιεχόντων τά προς εξαγωγήν αγγειοπλαστικά προϊόντα. Αί είς εΰρυ- 
τέραν έ'κτασιν έφετειναϊ άνασκαφικαί έρευναι τής ’Αγγλικής υπό τον καθη
γητήν Wace αποστολής1 καί ή ίδική μας περιωρισμένη αλλά σημαντική 
εις ευρήματα άνασκαφή απέδειξαν δα ολόκληρος ή πόλις κατεστράφη υπό 
πυρκαϊας κατά τινα πολεμικήν βεβαίως έπιχείρησιν. Άν ή καταστροφή αυτή 
υπήρξε καθολική ή μερική εκτός τής άκροπόλεως, δεν νομίζομεν δτι έχει 
έπαρκώς άποδειχθή. Άλλ’ είναι βέβαιον δτι κατά τήν 13ην εκατονταετηρίδα 
έχομεν καί εντός τής άκροπόλεως σημαντικός οίκοδομικάς μεταβολάς καί 
μάλιστα είς αυτό τοΰτο τό βασιλικόν Άνάκτορον τής υστεροελλαδικής III 
περιόδου, δπως π.χ. τοΰ κτηρίου τής μεγάλης κλίμακος καί τής αυλής 1 2. Κατέ
στησαν δέ αί έπισκευαί αΰται άναγκαϊαι ουχί μόνον διά τήν διεΰρυνσιν ή 
τον συγχρονισμόν τοΰ ’Ανακτόρου αλλά κυρίως έ'νεκα τής έπισυμβάσης τότε 
μερικής τουλάχιστον πυρκαϊας καί τών έκ ταΰτης σημαντικών τοΰ ’Ανακτόρου 
ζημιών. Κατά τήν 13>1ν επίσης εκατονταετηρίδα έγένετο καί ή προς τά βορειο
ανατολικά διεύρυνσις τής άκροπόλεως, ή δευτέρα επισκευή τής σιταποθήκης 
(Granary) καί ή κατασκευή τής εσωτερικής, μετά τής βαθείας κλίμακος, δεξα
μενής τής Περσείας κρήνης, προς άσφαλή το5ν κατοίκων τής άκροπόλεως 
ΰδρευσιν.

Είναι λοιπόν πιθανόν δτι ή έκτος τής άκροπόλεως καταστροφή καί 
πυρπόλησις δεν είναι άσχετος προς τήν μερικήν τών ανακτόρων πυρκαϊάν καί 
δτι αί νέαι αυτών έπισκευαί καί ή διεΰρυνσις τής άκροπόλεως κατέστησαν άνα- 
γκαϊαι έκ τής καταστροφής καί έγένοντο υπό τών νέων πιθανώς κυρίων τών

1 Πρβ. Illustrated London News Δεκέμβριος 1950, 1941 κέ. τήν εξαιρετικήν 
σημασίαν τής άνασκαφής ταύτης τής κάτω πόλεως τονίζει ιδιαιτέρως ό A. Wace.

2 A. Wace είς BSA XXV 1921-23 σ· 203’ τοΰ αύτοϋ Mycenae σ. 23 καί 88.
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Μυκηνών. Την καταστροφήν ταότην τής πόλεως δ καθηγητής Wace αποδί
δει εις τούς εμφυλίους δυναστικούς αγώνας, τών οποίων τήν άνάμνησιν διε- 
τήρησεν ό μύθος τής μεταξύ Άτρέως και Θυέστου αδελφικής εριδος. Ώζ 
χαρακτηριστικόν δέ τής μεταβολής τού βίου και τής δυναστείας τών Μυκη
νών, νομίζομεν δτι δύναται να θεωρηθή ή κατά τήν υστεροελλαδικήν III β 
εποχήν, έγκατάλειψις τής χρήσεως τών θολωτών τάφων, τών οποίων ό τελευ
ταίος χρονολογικώς, ό ονομαζόμενος τάφος τής Κλυταιμνήστρας, τοποθετείται 
υπό τού A. Wace εις τα 1300 π. X. περίπου. Το δτι μετά τήν χρονολογίαν 
ταύτην δεν κατεσκευάσθησαν πλέον θολωτοί τάφοι, προϋποθέτοντες ισχύν 
και πλούτον, τούτο είναι δυνατόν νά οφείλεται άφ’ ενός μεν εις οικονομικήν 
αδυναμίαν άφ’ ετέρου δέ εις τήν έλλειψιν ασφαλείας και τόν φόβον συλή- 
σεως αυτών κατά τούς έπακολουθούντας χρόνους τής παρακμής τού Μυκη
ναϊκού κράτους, τών οποίων εικόνα πιθανώτατα δίδουν εις ημάς οι μύθοι 
τών μεταξύ τού Άγαμέμνονος, Αιγίσθου και Όρέστου δυναστικών αγώνων, 
οιτινες υπήρξαν ίσως ή αιτία τής έξασθενήσεως τών Μυκηνών και τής τελειω
τικής αυτών καταστροφής. Ή τελευταία δέ αύτη καταστροφή έγένετο υπό τών 
εξωτερικών πλέον επιδρομών νέων φυλών κατά τά τέλη τής 12η« εκατονταε
τηρίδας, τών υπό τής ιστορίας παραδεδομένων ως καθόδου τών Ήρα- 
κλειδών.

’Αλλά και άλλο σημαντικόν συμπέρασμα εξάγεται έκ τής εξετάσεως τών 
άνευρεθέντων αγγείων. Λαμβάνοντες ως απόλυτον δεδομένον, δτι τά εντός 
τού δωματίου Α άνευρεθέντα αγγεία ανήκουν εις τήν αυτήν εποχήν, αφού 
δέν αποτελούν, ως άπεδείχθη, τό περιεχόμενον μιας απλής οίκίας αλλά προω- 
ρίζοντο προφανώς προς εμπορίαν, τότε διά τής λεπτομερούς εξετάσεως και 
συγκρίσεως αυτών προς τά μέχρι σήμερον γνωστά δυνάμεθα νά έχωμεν 
βεβαιότερα συμπεράσματα διά τήν χρονολογικήν κατάταξιν τών αγγείων μιας 
«ορισμένης εποχής. Τά εξαγόμενα βεβαίως χρονολογικά συμπεράσματα πρέ
πει νά θεωρηθούν περιωρισμένα, ισχυοντα δηλαδή, πρός τύ παρόν τουλάχι
στον, διά μίαν ωρισμένην περιοχήν. Διότι, ή χρονολόγησις έξαρτάται και έξ 
άλλων παραγόντων. "Οπως π. χ. έκ τής εξετάσεως τού πηλού, τών επικρατοΰν- 
των εκασταχοΰ ρυθμών και τής εις εύρεϊαν κλίμακα στρωματογραφικής μελέ
της τής οποίας τόν δρόμον μάς έ'δειξαν οι μεγάλοι τής προϊστορικής αρχαιο
λογίας διδάσκαλοι κατά μέγιστον λόγον δ Blegen καί δ Wace.

Άλλ’ δπωσδήποτε αποτελούν τά άνευρεθέντα αγγεία σπουδαιοτάτην 
χρονολογικήν αφετηρίαν και άποδεικνΰουν δτι ή τυπολογική μόνον και μορ- 
φολογικη έξέτασις δεν είναι πάντοτε ασφαλές τεκμήριου τής χρονολογίας.
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Πολλά αγγεία, άτινα συμφώνως προς την παραδεδομένην σήμερον και 
δή υπό τοΰ Furumark συστηματοποιηθεΐσαν κατάταξιν έπρεπε νά ανήκουν 
εις την υστεροελλαδικήν III α εποχήν, άποδεικνύεται τώρα ότι είναι σύγχρονα 
προς ά'λλα, άνήκοντα εις την υστεροελλαδικήν III β εποχήν. Οΰτω π.χ. διά 
νά κρίνωμεν πρώτον εκ τοΰ σχήματος’ ο! ήμέτεροι μεγάλοι ψευδόσιομοι 
αμφορείς λόγφ μέν τοΰ ΰψους των δέον νά καταταχθοΰν εις τήν κατηγορίαν I 
τοΰ Furumark έ'.ά. σ. 610 προς ήν και συνδέονται περισσότερον λόγφ 
κυρίως τοΰ προορισμοΰ των ως μεγάλων αγγείων οικιακής χρήσεως (big 
domestic), λόγφ δέ τής μορφής τοΰ σχήματος εις τήν κατηγορίαν II (tall) 
καθώς καί οι δπό στοιχεΐον β τής ήμετέρας κατατάξεως μικροιέρου ΰψους 
άμφορίσκοι. Καί κατά τοΰτο επομένως ή κατά σχήματα κατάταξις πρέπει νά 
άναθεωρηθή. Ώς προς τήν διακόσμησιν πάλιν, τά τεταρτοκΰκλια τά άπαντώ- 
μενα συχνάκις ώς διακοσμητικόν στοιχεΐον εις τους μικροτέρου ΰψους ψευδο- 
στόμους άμφορίσκους καί τους τριώτους αμφορείς μεγάλου καί μικροΰ σχή
ματος (σ. 223 ΰποσ. 1 καί 224) ό Furumark κατατάσσει εις διαφόρους εποχάς 
από III Α2 - III Cj άναλόγως των διαφόρων παραλλαγών. Τό αυτό δέ συμ
βαίνει καί διά τά διακοσμητικά στοιχεία τών παραλλήλων γραμμών καί 
γωνιών τά παρατεταγμένα ~^/ειδή σχήματα καί τά έσχηματοποιημένα παπυ- 
ροειδή φύλλα (σ. 223 ύποσ. 2, 3, 4, 5 καί σ. 225). Παρά ταΰτα τά ανωτέρω 
διακοσμητικά στοιχεία είναι ασφαλώς σύγχρονα μεταξύ των καί δμοια προς 
τά τών αμφορέων τής εϊκ. 7 άρ. 487, οΐτινες εύρέθησαν μαζί προς τά ανω
τέρω αγγεία καί είναι άναμφιβόλως σύγχρονοι προς ταΰτα καίτοι ό Furumark 
τοποθετεί (σ. 595 form II άρ. 69“) τούτους εις τήν υστεροελλαδικήν III β 
εποχήν καί μεταγενεστέρως.

’Αλλά σκοπός τής παρούση: έκθέσεως δεν είναι νά είσέλθη εις λεπτομέ
ρειας καί νά κρίνη ή νά άνατρέψη συμπεράσματα, έξαχθέντα κατόπιν πολυ
μόχθων ερευνών καί σοφών εργασιών. ’Επιθυμία μας είναι νά προσφέρωμεν 
μικράν συμβολήν εις τήν επιστημονικήν έρευναν καί διά τοΰτο ακριβώς, νομί- 
ζομεν, δτι εις τά νέα ευρήματα πρέπει νά δοθή δλως ιδιαιτέρα σημασία.

|. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Φ. ΤΤΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:49 EEST - 54.161.213.156


